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Do wszystkich Wykonawców  

biorących udział w zapytaniu ofertowym 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAPYTANIU 

OFERTOWYM 

 

 

1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie oferty w zapytaniu ofertowym 

DZP.262.55.2022 na wykonanie korekty językowej tekstów zamieszczanych w 

publikacjach drukowanych i elektronicznych FRSE. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywało następujące kryterium oceny ofert: 

1.) Cena – 30 %, 

2.) Termin – 20 %, 

3.) Jakość – język polski - 35%  

Za wykonanie korekty na tekstach próbnych w języku polskim, stanowiących za-łącznik nr 6, 7 i 

8 do zapytania, zamawiający przyznawał od 0 do 35 punktów.  

– Maksimum 15 punktów Zamawiający przyzna za bezbłędne wykonanie korekty tekstu nr 1. 

Za każdy błąd (niewychwycenie istniejącego błędu lub zbędne/błędne wprowadzenie poprawki) 

był odejmowany 1 pkt. 

– Maksimum 10 punktów Zamawiający przyzna za bezbłędne wykonanie korekty tekstu nr 2. 

Za każdy błąd był odejmowany 1 pkt. 

– Maksimum 10 punktów Zamawiający przyzna za bezbłędne wykonanie korekty tekstu nr 3. 

Za każdy błąd był odejmowany 1 pkt. 

4.) Jakość – język angielski – 5 % 

Za wykonanie korekty na fragmentach tekstów próbnych w języku angielskim zamawiający 

przyzna wał od 0 do 5 punktów.  

- 5 punktów otrzyma oferent, który bezbłędnie wykona korektę na wszystkich anglojęzycznych 

fragmentach tekstów próbnych, o których mowa w pkt 5.1, zgodnie ze standardami edytorskimi 

American Psychological Association (APA). Za każdy błąd był odejmowany 1 pkt. 
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5.)  Doświadczenie Oferenta 10% 

Za doświadczenie w wykonywaniu korekty powyżej trzech tekstów (innych niż wymienionych 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zapytaniu) z dziedziny nauk społecznych 

(ekonomia, psychologia, socjologia, pedagogika/andragogika), nauk humanistycznych (filologia, 

lingwistyka, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, glottodydaktyka) lub nauk ścisłych 

Zamawiający przyznawał 1 pkt. za każdą korektę kolejnej publikacji naukowej w okresie 2018–

2022. 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 

ofer

ty: 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Spełnienie 

warunku 

Gotowość 

wykonania 

korekty 

(ilość stron) 

Ocena oferty: 

1 
EkoSłówko Maryla 

Błońska 

ul. Karolinowska 32 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

spełnia 
20 15,88 pkt. cena, 20 pkt. termin, 18 

pkt. jakość – język polski, 4 pkt. 

jakość – język angielski, 8 pkt. 

doświadczenie. Łącznie 65,58 pkt. 

2 
Mariola Niedbał 

ul. Karmelicka 21 m. 

32 

00-168 Warszawa 

spełnia 
20 30 pkt. cena, 20 pkt. termin, 2 pkt. 

jakość – język polski, 0 pkt. jakość 

– język angielski, 4 pkt. 

doświadczenie. Łącznie 56 pkt.  

3 
Grafika Słowa Beata 

Kostrzewska 

ul. Chopina 25/23 

87-800 Włocławek 

spełnia 
20 14,73 pkt. cena, 20 pkt. termin, 0 

pkt. jakość – język polski, 0 pkt. 

jakość – język angielski, 4 pkt. 

doświadczenie. Łącznie 38,73 pkt. 

4 
Pracownia Usług 

Edytorskich 

MESSEM Marcin 

Grabski 

ul. Gen. Stanisława 

Maczka 23/5 

52-501 Wrocław 

spełnia 
20 20,25 pkt. cena, 20 pkt. termin, 22 

pkt. jakość – język polski, 5 pkt. 

jakość – język angielski, 10 pkt. 

doświadczenie. Łącznie 77,25 pkt. 

5 
Agencja Kreatywna 

„Skryba” Marta 

Michałek 

Ul. Piastowska 84/3 

43-300 Bielsko-

Biała 

spełnia 
20 21,54 pkt. cena, 20 pkt. termin, 1 

pkt. jakość – język polski, 0 pkt. 

jakość – język angielski, 7 pkt. 

doświadczenie. Łącznie 49,54 pkt. 

 

4. Zamówienia udziela się Wykonawcom: 

EkoSłówko Maryla Błońska, 

Pracownia Usług Edytorskich MESSEM Marcin Grabski. 
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